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«Είναι αδύνατον να μην υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση για την πραγματοποίηση μίας
τέτοιας κλοπής. Είμαστε πεπεισμένοι πως ο δράστης ή οι δράστες συνεργάστηκαν με
άνθρωπο του υποκαταστήματος».

Με αυτά τα λόγια τοποθετήθηκε στο zougla.gr ο κ. Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος δύο εκ των
ιδιοκτητριών θυρίδων που είδαν τα χρήματα και τα κοσμήματά τους να κάνουν φτερά από
υποκατάστημα της Alpha Bank στο Νέο Ψυχικό.

Ο κ. Κούγιας εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διακεκριμένη κλοπή πραγματοποιήθηκε με τη
συνδρομή τουλάχιστον ενός εκ των υπαλλήλων του τραπεζικού υποκαταστήματος,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι «αδύνατον να μην υπήρξε βοήθεια εκ των έσω».

Παράλληλα από το δικηγορικό του γραφείο εκδόθηκε και η παρακάτω ανακοίνωση

«Το δικηγορικό μας γραφείο επελέγη από δύο κυρίες-θύματα της διακεκριμένης
κλοπής-διαρρήξεως, η οποία διεπράχθη στο θησαυροφυλάκιο-θυρίδες πολύ γνωστής και
ιδιαίτερα αξιόπιστης τράπεζας στο Νέο Ψυχικό.

»Ευρισκόμαστε σε ιδιαίτερα στενή επαφή τόσο με τη νομική υπηρεσία της συγκεκριμένης
τράπεζας, όσο και με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που έχει αναλάβει τη διαλεύκανση
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του εγκλήματος και την αποκάλυψη των δραστών.

»Η συνεργασία μας μαζί τους είναι άριστη και αισιοδοξούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα
διαλευκανθεί το έγκλημα και θα επιστραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα στους
ιδιοκτήμονες».

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Η έρευνα της Ασφάλειας Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη με την υπόθεση να αποτελεί
δυσεπίλυτο γρίφο, καθώς σε έρευνα που έγινε στις θυρίδες δεν βρέθηκαν σημάδια
παραβίασης αλλά ούτε και στοιχεία που θα μπορούσαν να «δείξουν» τους δράστες.

Πρόκειται δηλαδή για μία «επαγγελματική» δουλειά από ανθρώπους που γνώριζαν καλά
πώς να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει μπει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να
μπορέσουν αρχικά να εντοπίσουν πότε έγινε η κλοπή, αλλά και το ποια ήταν τα άτομα που
είχαν πρόσβαση στις συγκεκριμένες θυρίδες.

Ειδικό κλιμάκιο από τη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πάει στο σημείο και έχει
εντοπίσει ίχνη που ίσως παραπέμπουν σε προσπάθεια ατόμων να ανοίξουν τις
συγκεκριμένες θυρίδες, ενώ, όπως είναι λογικό, αναμένεται να δώσει κατάθεση όλο το
προσωπικό της τράπεζας που είχε πρόσβαση τις θυρίδες.

Το προφίλ των θυμάτων

Επιπλέον, μεγάλο βάρος δίνεται στο προφίλ των θυμάτων αφού είναι όλες σύζυγοι
γνωστών επιχειρηματιών και κάτοικοι των Βορείων Προαστίων.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία είναι σύζυγος του μεγαλύτερου εισαγωγέα ευρωπαϊκών
αυτοκινήτων, η δεύτερη είναι σύζυγος ενός εκ των πλουσιότερων Ελλήνων επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα και στον Παναμά, η τρίτη είναι επιχειρηματίας
που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου και η τέταρτη είναι γόνος μεγάλης
«ιστορικής» οικογένειας των Αθηνών.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από μία καταγγελία μίας γυναίκας στο Α.Τ. Ψυχικού, η
οποία ανέφερε ότι άγνωστοι παραβίασαν τη θυρίδα που διατηρούσε σε τραπεζικό
υποκατάστημα κοντά στο Ψυχικό και άρπαξαν 50.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα
αξίας εκατομμυρίων ευρώ. H καταγγελία έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2020.
aftodioikisi.gr
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